Til Norsk Ornitologisk Forening v/ Sentralstyrets medlemmer.
Skien/Finnsnes, 2. september 2018

Forslag til vedtektsendringer for Norsk Ornitologisk Forening
til årsmøtet våren 2019
Undertegnede, Andreas Cleve (Skien, Telemark) og Jann-Oskar Granheim (Finnsnes, Troms),
har i fellesskap sett nærmere på foreningens vedtekter, og vi ser at de på flere punkter med
fordel kan revideres. Vi ønsker derfor å fremme forslag om vedtektsendringer til NOFårsmøtet våren 2019. I første omgang ønsker vi å fremme forslag om: a) ny navnsetting på
fylkesavdelinger og lokallag, b) at budsjettet skal vedtas av årsmøtet, c) at nåværende §7
flyttes frem til ny §3, og d) foruten flere andre forslag til mindre endringer av, og
presiseringer i, vedtektene.

Begrunnelse for de viktigste forslagene til vedtektsendringer
Navnsettingen på lokalavdelingene
Etter diskusjoner frem og tilbake, er undertegnede enige om at dagens navn Norsk
Ornitologisk Forening (NOF) med fordel kan forbli uendret. Når det gjelder navnet BirdLife
Norway, så kan dette gjerne brukes internasjonalt som før. Derimot er vi klare tilhengere av
at reglene for navnsetting av fylkesavdelingene og lokallagene bør mykes opp, ved at
avdelingene kan kalle seg for eksempel Telemark Fugleforening og Lyngen og omegn
Fugleforening, med en undertittel som viser at de er tilknyttet Norsk Ornitologisk Forening.
For de av medlemmene som melder seg inn i NOF via fylkesavdelingene og lokallagene, kan
det bety en del at avdelingene på lokalplanet har et lett forståelig navn. Har man først blitt
medlem lokalt, så vil man ganske raskt lære seg hva ordet ornitologi betyr. Den som melder
seg inn gjennom hovedforeningen, kjenner jo allerede begrepet. Med andre ord er det trolig
ikke avgjørende for rekrutteringen av nye medlemmer at hovedforeningen får et nytt navn.
Dersom årsmøtet våren 2019 vedtar vårt forslag om oppmykning av reglene for navnsetting
på lokalavdelingene, så må i første rekke innholdet i nåværende §7 (organisasjonsform)
endres på flere punkter.
NB: Vi gjør oppmerksom på at ordet «fugleforening» allerede brukes i fylkesavdelinger og
lokallag, både i daglig tale og i brosjyrer og trykksaker, uten at det opp gjennom årene har
avstedkommet noen reaksjoner fra sentralstyrets side.
Budsjett
Vi er en klar tilhenger av at det må være årsmøtet, og ikke sentralstyret/sekretariatet, som
skal vedta forslaget til budsjett. Postene Godkjenning av årsregnskapet og Godkjenning av
budsjettet må derfor behandles og vedtas som separate poster på årsmøtet. Under årsmøtet
i Skien i april 2018 ble alt rundt økonomien behandlet i én bolk i ekspressfart, og flere i salen
satt igjen med spørsmål de ikke fikk stilt fordi saken ble klubbet så raskt. Det var for oss en
lite tilfredsstillende måte å behandle en så viktig sak på. Årsregnskapet og budsjettet er
blant de årsmøtesakene som best kan gi medlemmene innblikk i aktivitetene i
organisasjonen. Det vil med andre ord tegne et viktig bilde av NOF og kunne bidra til å
skape engasjement på hele organisasjonens vegne i fylkesavdelinger og lokallag.
Flytting av dagens §7
Vi mener at nåværende §7 (Organisasjonsform) naturlig hører hjemme lenger frem i
vedtektene. Vi foreslår derfor at paragrafen i sin helhet flyttes frem til ny §3, og at dagens
§3 (Styringsform) således forskyves til ny §4. Dessuten fremmer vi også forslag til flere
endringer i nåværende §7.

§4. Styringsform (Nåværende §3)
I denne paragrafen vil vi foreslå at det gjøres flere endringer, spesielt knyttet til Dagsorden,
dvs. de faste postene på årsmøtet. Likeså har vi tatt inn et par nye punkter under
Dagsorden.
=========================================================
Vi ser frem til at våre forslag forhåpentligvis vil føre til en god og konstruktiv diskusjon og
meningsutveksling i organisasjonen frem til et endelig vedtak våren 2019.

Med vennlig hilsen
Andreas Cleve

Jann-Oskar Granheim

12 år i NOF-styret 1973-1991
(varamann, styremedlem,
sekretær, viseformann)
a-cleve@outlook.com

6 år i NOF-styret 2001-2007
(alle år som leder)
jann-osk@online.no

NESTE 4 SIDER: NOF’S GJELDENDE VEDTEKTER I SIN HELHET
Foreslåtte vedtektsendringer fra undertegnede er skrevet med blått.
Kommentarer, samt ord som er foreslått tatt ut fra vedtektene, er skrevet med rødt.
For flere av endringsforslagene er det på siste side (side 7) gitt en kort forklaring og
begrunnelse for hvorfor forslaget fremmes.

Vedtekter for

Norsk Ornitologisk Forening
Foreningen for fuglevern
Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 20. mai 2017 på Stabbursnes.

Med forslag til endringer/presiseringer til årsmøtet 2019 skrevet med blått..
§1. Navn
Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern.
Internasjonalt benyttes navnet BirdLife Norway.

§2. Formål
Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern, ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å være bindeledd mellom vårt lands fugleinteresserte.
2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

§3. Organisasjonsform (Flyttet frem fra §7)
Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern, bygger på følgende prinsipp og har følgende regler
for navnsetting på fylkesavdelinger, lokallag og fuglestasjoner:
3.1. Landsomfattende hovedforening.
Navn: Norsk Ornitologisk Forening, med undertittel: Foreningen for fuglevern.
3.2. Fylkesvise avdelinger.
Navn: ……..…. Fugleforening.
Med undertittel: En fylkesavdeling av Norsk Ornitologisk Forening.
På den stiplede plassen skal det settes inn navnet på det fylket avdelingen skal omfatte.
(a) Fylkesavdelingen skal være tilsluttet hovedforeningen.
(b) Vedtektene for fylkesavdelingen må ikke stå i strid med hovedforeningens.
Fylkesavdelingens vedtekter skal godkjennes av sentralstyret i hovedforeningen, og endringer i vedtektene
medfører at disse skal sendes inn på nytt.
3.3. Lokallag.
Navn: ………... Fugleforening.
Med undertittel: Et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.
På den stiplede plassen skal det settes inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget skal omfatte.
(a) Lokallagene skal være tilsluttet fylkesavdelingen. I fylker hvor det ikke er dannet fylkesavdeling, kan
lokallag være direkte tilsluttet hovedforeningen inntil fylkesavdeling blir opprettet.
(b) Opprettes det 2 eller flere lokallag innen et fylke, betraktes grunnlaget for fylkesavdeling å være
til stede, og den bør da søkes opprettet.
(c) Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med hovedforeningens eller fylkesavdelingens vedtekter,
og skal godkjennes av styret i fylkesavdelingen.
3.4. Fuglestasjoner.
Navn: Fuglestasjoner som administrativt og økonomisk er tilknyttet (underlagt) en fylkesavdeling står fritt i
å velge egen navnsetting, men det skal fremgå av navnet eller undertittelen til navnet at de er tilknyttet
Norsk Ornitologisk Forening.
(a) En fuglestasjon skal ha et eget styre, drive regelmessig, årlig relevant (ornitologisk) virksomhet i et
område og delta i et samarbeidsorgan med andre fuglestasjoner.
(b) Virksomheten ved en fuglestasjon må være i tråd med hovedforeningens formålsparagraf.
(c) Fuglestasjonene skal vise vilje til å samarbeide med NOF med prosjektvirksomhet og bidra med faglig
kompetanse i NOF-systemet. Punktet c) er flyttet opp fra 3.5f.

§3 forts.
3.5. Arbeidsfordeling:
(a) En av hovedforeningens oppgaver er å hjelpe til med å opprette fylkesavdelinger, lokallag og
fuglestasjoner når det er grunnlag for det.
(b) Fylkesavdelingene og lokallagene kan utgi egne medlemsblad. Navn på disse må godkjennes av
sentralstyret i hovedforeningen.
(c) 1 eksemplar av hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre rapporter og trykksaker, skal
sendes NOF’s sekretariat.
(d) Sentralstyret holder fylkesavdelingene og lokallagene orientert om sin aktivitet, sine saksbehandlinger,
vedtak og aktuelle styresaker, og henvender seg til avdelingene og lagene i saker som angår det enkelte
fylke eller distrikt.
(e) Fylkesavdelinger, lokallag og enkeltmedlemmer kan ta opp aktuelle saker innenfor NOF’s virkefelt
gjennom sentralstyret.
3.6. Alle tillitsvalgte i Norsk Ornitologisk Forening skal være medlemmer av foreningen. Dersom
medlemskapet for en tillitsvalgt opphører trer vedkommende automatisk ut av sine verv i foreningen.

§4. Styringsform
4.1. Årsmøtet
4.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.
4.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år i april-mai, og sentralstyret innkaller medlemmene med minst 6 ukers
varsel. Innkallingen skjer elektronisk. Årsmøteinnkallingen skal være vedlagt årsberetning og årsregnskap
for siste beretningsår, forslag til budsjett for inneværende år, og innmeldte saker/forslag.
4.1.3. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte-, tale- og forslagsrett på
årsmøtet.
4.1.4. To delegater fra hver fylkesavdeling, ett delegat fra hvert lokallag, sentralstyrets medlemmer,
generalsekretæren og to representanter fra NOFs sekretariat, som for møteåret har betalt kontingent til NOF,
har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Fylkesavdelinger, lokallag og NOFs sekretariat
utpeker selv sine delegater. Samme person kan ikke være delegat for flere deler av organisasjonen på
samme årsmøte. Fylkesavdelingen kan gi ett delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer.
4.1.5. Fylkesavdelinger og lokallag må ha hatt godkjent årsmøte foregående år eller samme år for å kunne
stille med delegater på årsmøtet.
4.1.6. Faste poster på årsmøtet er:
(a) Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer.
(b) Opptelling og meddelelse av antall stemmeberettigete medlemmer som er til stede ved årsmøtets start,
herunder antall fullmakter fra fraværende og stemmeberettigete representanter fra fylkesavdelingene. Nytt
punkt!
(c) Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
(d) Godkjenning av årsberetning for det foregående år.
(e): Godkjenning av årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for det foregående år. Regnskapet skal til
årsmøtet være revidert av en offentlig godkjent revisor. Siste setning er flyttet opp fra nåværende §3.2.10.
(f) Godkjenning av budsjett for det inneværende år.
(g) Godkjenning av langtidsplaner.
(h) Fastsettelse av kontingent.
(i) Innmeldte saker/forslag.
(j) Valg av sentralstyre.
4.1.7. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall, unntatt vedtak fattet i §9 og §10.
4.1.8. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være NOF’s sekretariat i hende senest 15.1.
i møteåret. Alle lovlig innmeldte forslag og saker til årsmøtet som ikke er diskriminerende eller som bryter
norsk lov, skal settes på dagsorden og behandles på ordinær måte.
4.1.9. Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller
voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden.
4.1.10. Tellekorpset har plikt til å påse at kun stemmeberettigede avgir stemme.
4.1.11. Blanke stemmer teller ikke, men skal meddeles årsmøtet ved skriftlige voteringer.

§4 forts.
4.1.12. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom sentralstyret finner det nødvendig, eller når
minst seks fylkesavdelinger skriftlig krever det.
4.2. Sentralstyret
4.2.1. Sentralstyret velges og instrueres av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens
økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra
årsmøtet. Sentralstyret instruerer daglig leder.
4.2.2. Sentralstyret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder og 5 styremedlemmer.
4.2.3. Sentralstyret bør bestå av både amatør- og fagornitologer
4.2.4. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, deriblant leder eller nestleder, deltar.
4.2.5. Vedtak i sentralstyret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis
lederen ikke er til stede) dobbeltstemme.
4.2.6. Lederen innkaller til styremøter når denne (han) eller minst 3 andre medlemmer av sentralstyret finner
det nødvendig. En kopi av styremøteinnkallingene sendes til fylkesavdelingene og lokallagene.
4.2.7. Sentralstyret skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene skal sendes til
fylkesavdelinger og lokallag.
4.2.8. Sentralstyret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse
retningslinjer og/eller instrukser (på eget initiativ).
4.2.9. Sentralstyret foretar ansettelser av lønnet personell.

§5. Valg
5.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke
annet er nevnt.
5.2. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det holdes skriftlig valg. Valgene
skal foretas ved separate avstemninger.
5.3. Lederen velges særskilt og for 2 år.
5.4. De øvrige sentralstyremedlemmene velges for 3 år, slik at 2 styremedlemmer er på valg ved hvert
årsmøte.
5.6. Sentralstyret velger selv sin nestleder.
5.7. Ingen kan velges inn i sentralstyret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg.
5.8. Det skal velges en valgkomite på 4 medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av gangen, slik at ett
medlem er på valg hvert år. Komiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal innstille på nye kandidater til
sentralstyret og valgkomiteen til erstatning for dem som går ut av sine verv.
5.9. Sentralstyret oversender valgkomiteens forslag til valg, samt eventuelle andre forslag, via
årsmøteinnkallingen. Bare kandidater som på denne måten er bekjentgjort kan godkjennes som valgbare.
5.10. Benkeforslag kan unntaksvis fremmes på årsmøtet, men kun dersom en kandidat har trukket seg i
forkant av årsmøtet og valgkomiteen ikke har rukket å finne en annen kandidat, eller dersom valgkomiteen
ikke har funnet mange nok kandidater til å fylle alle ledige verv.
5.11. På årsmøtet er tellekorpset ansvarlig for kontrollen av stemmesedlers gyldighet, men tellekorpset kan
henvende seg til årsmøtet dersom det ikke er enstemmighet i beslutninger. Tellekorpset skal utføre sitt
arbeid uten innblanding fra andre parter under hele opptellingsprosessen.

§6. Medlemskap
6.1. Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål, og som betaler kontingent. Medlemskapet er
gjennomgående og gjelder hovedforening, fylkesavdeling og lokallag.
6.2. Senior- og juniormedlemmer kan selv velge fylkestilhørighet (hovedfylke) og underliggende lokallag
der dette finnes. Betaling av flere lokale tillegg etter § 6.1 gir medlemsrettigheter i de respektive
fylkesavdelinger i tillegg til hovedfylket, men uten at disse fylkene får noen andel av grunnandelen av
kontingenten.
6.3. Familiemedlemskap må knyttes opp mot et seniormedlemskap. Alle i husstanden kan føres opp som
familiemedlemmer. Fylkes- og lokallagstilhørigheten til familiemedlemmer følger det aktuelle
seniormedlems hovedfylke med tilhørende lokallag.
6.4. Æresmedlem (kan) utnevnes av årsmøtet i hovedforeningen etter enstemmig innstilling fra et fulltallig
sentralstyre. Fylkesavdelinger og lokallag kan utnevne æresmedlemmer for sine avdelinger.

§6 forts.
6.5. Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf eller
hindrer foreningen i å oppfylle formålsparagrafen. Handlinger som strider mot grunnleggende krav til
saklighet og god organisasjonsskikk, kan også føre til ekskludering. Vedtak om ekskludering fra NOF kan
bare treffes av sentralstyret. Den som får en ekskluderingssak rettet mot seg, skal gis skriftlig varsel om
forslaget, og har rett til å tale sin sak på det sentralstyremøtet som behandler saken. Den som får et
ekskluderingsvedtak mot seg, har anledning til å anke saken inn for første ordinære årsmøte. Dette må skje
ved melding til sentralstyret innen én måned etter at vedtaket om eksklusjon er fattet. Vedkommende har
rett til å redegjøre for sitt syn på årsmøtet, skriftlig eller muntlig, men har ikke anledning til å følge debatt
om saken. Inntil årsmøtet har behandlet saken, er vedkommendes medlemskap suspendert.
6.6. Et medlem som tross betalingsvarsel ikke betaler kontingent innen 30. juni, (kan) strykes fra
medlemslista, dog først etter å ha mottatt en skriftlig purring.
6.7. Det er følgende medlemskategorier:
A. Seniormedlem, fylte 18 år og eldre.
B. Juniormedlem, 17 år og yngre.
C. Familiemedlem, knyttet til et seniormedlemskap.
D. Æresmedlem.

§7. Kontingent
7.1. Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastsettes av årsmøtet. Av
grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen fastsetter sitt lokale
tillegg i kontingenten, og denne må dekke eventuelle lokallagskontingenter. Størrelsen på det lokale
tillegget for neste år må meddeles hovedforeningen innen utgangen av oktober.
7.2. Juniormedlemmer betaler 50% av seniorkontingent.
7.3. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnandel for senior. Av tillegget
tilfaller 50% hovedforeningen og 50% fylkesavdelingen.
7.4. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

§8. Tidsskrift
8.1. Hovedforeningen (foreningen) utgir minst 2 tidsskrifter.
8.2. Medlemstidsskriftene er inkludert som en valgfri del av kontingenten.
8.3. Hovedforeningen (foreningen) skal også utgi et fagtidsskrift som det må tegnes særskilt abonnement på.

§9. Vedtektsendringer
9.1. Endringer i vedtektene (kan) vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
9.2. Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.
9.3: Forslag til vedtektsendring skal avgjøres ved skriftlig votering.

§10. Oppløsning
10.1. Oppløsning av Norsk Ornitologisk Forening (foreningen) kan bare skje dersom et framsatt forslag
oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre følgende, ordinære årsmøter.
10.2. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort og begrunnet for medlemmene i årsmøteinnkallingen.
10.3. Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens aktiva et formål som er til fremme for fuglevern.
Årsmøtene som eventuelt vedtar å oppløse foreningen, bestemmer hvem som skal overta foreningens aktiva
og passiva. Forslag til oppløsning skal avgjøres ved skriftlig votering.

BEGRUNNELSEN FOR, OG KOMMENTARER TIL NOEN AV FORSLAGENE, SE NESTE SIDE!

Forklaring og begrunnelse til noen av forslagene
§3.4:

NOF kan ikke stille krav til de av fuglestasjonene som står fritt utenfor NOFsystemet, hverken om navnsetting eller driftsform.

§3.4.a:

Ordet ornitologisk synes unødvendig å ha med, ettersom det er innlysende at en
fuglestasjon driver ornitologisk virksomhet.

§4.1.2:

Et årsmøte i mars synes nærmest umulig, dersom medlemmene skal få tilsendt
årsberetning, årsregnskap, budsjettforslag og innmeldte saker/forslag sammen
med årsmøteinnkallingen. Derfor foreslås det april-mai.

§4.1.6c:

Godkjenning av dagsorden (som er noe helt annet enn godkjenning av
årsmøteinnkallingen) er ikke med i gjeldende vedtekter.

§4.1.6f:

Den eneste reelle muligheten årsmøtet har til å delta i driften, eller til å påvirke
NOFs sine aktiviteter, er at styret legger fram budsjett med underpunkter.

§4.1.11:

Blanke stemmer teller ikke, men antall blanke avgitte stemmer ved skriftlig
votering må likevel meddeles årsmøtet.

§4.2.6:

Ordet «han» må erstattes med et kjønnsnøytralt ord.

§4.2.8:

Ordene «på eget initiativ» synes unødvendig å ha med.

§5.11:

Å tillate benkeforslag i visse tilfeller, kan i ytterste fall «redde» NOF fra å måtte
avholde et nytt og ekstraordinært årsmøte.

§6.4:

Et fulltallig og enstemmig sentralstyre bør overfor årsmøtet innstille på at et
medlem utnevnes til æresmedlem. Uten ordet «fulltallig» kan et beslutningsdyktig styre på bare 4 medlemmer fatter denne avgjørelsen (jfr. §4.2.4).

§6.6:

Et medlem som ikke betaler kontingenten skal strykes fra medlemslisten (ikke
kan strykes). Vedkommende må imidlertid først ha mottatt en skriftlig purring.

§8:

Noen vil kanskje kunne misforstå ordet «foreningen», dvs. at det kan være en
av fylkesavdelingene? Ordet Hovedforeningen eliminerer en slik
tvil/misforståelse.

§9:

Vedtektene skal endres (ikke kan endres) dersom et forslag får det nødvendige
2/3 flertall.

§10:

Samme begrunnelse som i §8 for ordet «foreningen».

